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٣

  قــــرارات
 وزارة الداخلية

 ٢٠٢١ لسنة ٣٢٠رار رقم ـق

 وزير الداخلية

 فى شأن دخول وإقامـة األجانـب   ١٩٦٠ لسنة ٨٩القانون رقم عد االطالع على    ب

  ؛بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديالته

 ٢١/٢/٢٠٢١وعلى مذكرة اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة         

 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العام ؛

 :رر ـــــــــق

  )ى ـادة األولـامل( 
  خالـد ريـاض الخطيـب   / يبعد خارج البالد ألسباب تتعلق بالصالح العـام المـدعو        

  .)٢٣/٥/١٩٨٤ مواليد - سورى الجنسية (

  )ة ـالثاني املـادة (
 .على مدير اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك 

  )ة ـالثالث املـادة (
فى الوقائع المصرية نشر هذا القراري . 

 ٢٨/٢/٢٠٢١تحريرا فى 

 وزير الداخلية

 حممـود توفيـق
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٤

 وزارة اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 ٢٠٢١ لسنة ٦٣رار وزارى رقم ـق

 ٢١/١/٢٠٢١بتاريخ 

  وزير اإلسكان واملرافق واتمعات العمرانية
 رئيس جملس إدارة هيئة اتمعات العمرانية

 فـى شـأن إنـشاء المجتمعـات         ١٩٧٩ لسنة   ٥٩ع على القانون رقم     بعد االطال 
 العمرانية الجديدة ؛

  ؛ وتعديالتهما والئحته التنفيذية٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 بتـشكيل مجلـس إدارة هيئـة     ٢٠٠٦ لـسنة    ٤٨ رقـم    ىقرار الجمهور الوعلى  
 المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

   بتـشكيل مجلـس  ٢٠١٨ لـسنة   ٢٦٩ار رئـيس الجمهوريـة رقـم        وعلى قـر  
   ؛ وتعديالتهالوزراء

بشأن إعادة تخـصيص مـساحة       ٢٠١٩ لسنة   ٢٢٥ رقم   قرار الجمهورى الوعلى  
 فدان من األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئـة المجتمعـات             ٤١٧,٦٣

   ؛العمرانية الجديدة
 بشأن اعتماد المخطط العام لقطعـة       ٢٠١٩ لسنة   ٨١٢وعلى القرار الوزارى رقم     

 فدان  ٤١٧,٦٣األرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة اإلسكندرية بإجمالى مساحة          
   ؛٢م١٧٥٤٣٩٥,١٤بما يعادل 

وعلى أمر اإلسناد الصادر لمكتب مداد مهندسون استشاريون فى ضـوء موافقـة             
روع أبـراج    بإسناد أعمـال التـصميم لمـش       ١٤/١٠/٢٠١٨السلطة المختصة بتاريخ    

 اإلسكندرية مع إعداد مستندات الطرح لكافة عناصر المشروع ؛
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٥

  :قـــــــــــرر 
 )املـادة األولـى ( 

 بمـا يعـادل      متر مربع  ٢٥٤٤٣٧,٤٥ قطعة أرض بمساحة     يعتمد تخطيط وتقسيم  
) صوارى( فدان بقطعة األرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة اإلسكندرية           ٦٠,٥٨

وذلك طبقًا للحـدود والمخطـط      ) أبراج سكنية (عمرانى متكامل   بغرض إقامة مشروع    
        ال يتجـزأ مـن هـذا      االموضحين على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزء 

  .القرار ومتممة ومكملة ألحكامه

 )املـادة الثانيـة ( 

ة تنفيـذه   ـات المختص ـدوره ، وعلى الجه   ـرار من تاريخ ص   ـل بهذا الق  ـيعم
 .خصه فيما ي كل

 )املـادة الثالثـة ( 

 .ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية 

  وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 عاصم عبد احلميد اجلزار/ مهندس. د. أ
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٨

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ٩رار رقم ـق

  يس مجلس إدارةفى شأن تعيين رئ
 مؤسسة األهرام

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  الوطنية للصحافة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء               
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

 -عبد المحسن سالمة عثمان سيف الـدين   /  يعين السيد األستاذ   -ى ـاألولـادة ـامل
  .رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة األهرام 

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغًا كـامالً  غ يتفر- الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى   يقدم رئيس  - الثالثــةادة ـامل
   .والمالى للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره

   يعمل بهذا القـرار مـن اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،      - الرابعــةادة ـامل
  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل
  ٢٦/٩/٢٠٢٠ صدر فى

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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٩

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ١٠رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 مؤسسة أخبار اليوم

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  ذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء           الوطنية للصحافة والئحتـه التنفي    
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

  - أحمــد محمــد جــالل منتــصر/  يعــين الــسيد األســتاذ-ى ـاملــادة األولــ
  . أخبار اليومرئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 

 تفرغًا كـامالً  وظائفه رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام غ يتفر - الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 يقدم رئيس المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى    - الثالثــةادة ـامل
  .والمالى للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره 

   التـالى لتـاريخ صـدوره ،    يعمل بهذا القـرار مـن اليـوم   - الرابعــةادة ـامل
  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل
  ٢٦/٩/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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١٠

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ١١رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 ار التحرير للطبع والنشرمؤسسة د

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  الوطنية للصحافة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء               
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

  - محمـد إيـاد محمـد أبـو الحجـاج حـافظ        /  يعين األستاذ  -ى ـاألولـادة ـامل
  . دار التحرير للطبع والنشررئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغًا كـامالً  غ يتفر- الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 رئيس المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى    يقدم - الثالثــةادة ـامل
  .والمالى للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره 

   يعمل بهذا القـرار مـن اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،      - الرابعــةادة ـامل
  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل
  ٢٦/٩/٢٠٢٠در فى ص

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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١١

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ١٢رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 اليوسف مؤسسة روز

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  تنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء           الوطنية للصحافة والئحتـه ال    
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

ــسيد األســتاذ-ى ـادة األولـــاملــ ــق /  يعــين ال   -أيمــن فتحــى أحمــد توفي
  . اليوسف روزرئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغًا كـامالً  غ يتفر- الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 يقدم رئيس المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى    - الثالثــةادة ـامل
   .ا وإقرارهاوالمالى للهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته

   اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،     يعمل بهذا القـرار مـن  - الرابعــةادة ـامل
  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل
  ٢٦/٩/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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١٢

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ١٣رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 ؤسستى دار المعارف والشركة القومية للتوزيعم

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  الوطنية للصحافة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء               
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠عقدة بتاريخ وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المن
  :رر ـــــــــق

  -سـعيد عبـده مـصطفى حـسانين     /  يعين الـسيد األسـتاذ     -ى ـادة األولــامل
  رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ، كمـا يـسند إليـه رئاسـة مجلـس إدارة          

  .الشركة القومية للتوزيع 
 تفرغًا كـامالً  فهوظائ رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام غ يتفر - الثانيـةادة ـامل

  .طوال فترة تعيينه 
تصرف المخصصات المالية لرئيس مجلـس اإلدارة المـذكور        - الثالثـةادة ـامل

   .وفقًا للمخصصات المالية األعلى المقررة ألى من المؤسستين
 يقدم رئيس المؤسسة للهيئة الوطنية للصحافة تقريرا ربع سنوى     - الرابعـةادة ـامل

  .ى والمالى لمناقشته وإقراره حول األداء االقتصاد
   يعمل بهذا القرار مـن اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،              - اخلامـسـةادة ـامل

  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - السادسـةادة ـامل

  ٢٦/٩/٢٠٢٠صدر فى 
  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

  عبد الصادق الشورجبى
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١٣

 وطنية للصحافةاهليئة ال
 ٢٠٢٠ لسنة ١٤رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩بعد االطالع على القـانون رقـم        

  الوطنية للصحافة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء               
   ؛٢٠١٩  لسنة١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

ــتاذ-ى ـاألولــادة ـاملــ ــين األس ــاقى  /  يع ــد الب ــد عب ــسن محم ــى ح   -عل
  .رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط 

 المؤسسة لمهام وظيفته تفرغًا كـامالً   رئيس مجلس إدارةغ يتفر- الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 يقدم رئيس المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى    - الثالثــةادة ـامل
   .صحافة لمناقشته وإقرارهوالمالى للهيئة الوطنية لل

   يعمل بهذا القـرار مـن اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،      - الرابعــةادة ـامل
  .ات المعنية تنفيذه وعلى الجه

  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل
  ٢٦/٩/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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١٤

 اهليئة الوطنية للصحافة
 ٢٠٢٠ لسنة ١٥رار رقم ـق

  فى شأن تعيين رئيس مجلس إدارة
 مؤسسة دار الهالل

  رئيس اهليئة
   بإصـدار قـانون الهيئـة      ٢٠١٨ لـسنة    ١٧٩ع على القـانون رقـم       بعد االطال 

  الوطنية للصحافة والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء               
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٧٦٣رقم 

   ؛٢٦/٩/٢٠٢٠وبناء على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  :رر ـــــــــق

ـ  يعـين -ى ـاألولـادة ـاملـ   - أحمــد مـصطفى عمـر أحمــد  /  األسـتاذ سيد ال
   .مؤسسة دار الهاللرئيسا لمجلس إدارة 

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمهام وظيفته تفرغًا كـامالً  غ يتفر- الثانيـةادة ـامل
  .طوال فترة تعيينه 

 يقدم رئيس المؤسسة تقريرا ربع سنوى حول األداء االقتصادى    - الثالثــةادة ـامل
   .ة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقرارهللهيئوالمالى 
   يعمل بهذا القـرار مـن اليـوم التـالى لتـاريخ صـدوره ،      - الرابعــةادة ـامل

  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  . ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية - اخلامسـةادة ـامل

  ٢٦/٩/٢٠٢٠صدر فى 

  رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  عبد الصادق الشورجبى
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١٥

 هليئة العامة للرقابة املاليةا

  ٢٠٢١ لسنة ٢٠١رقـم  قــرار
  ٨/٢/٢٠٢١بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين واالدخار التكميلى
  )مختار إبراهيم سابقًا(بشركة المقاوالت المصرية 

  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية
 بإصدار قانون صـناديق التـأمين     ١٩٧٥  لسنة ٥٤على القانون رقم    بعد االطالع   

  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛
 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
  بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية      ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  غير المصرفية ؛
  ٢٠١٧ لـسنة    ١٠٥٠رقـم    العامـة للرقابـة الماليـة        وعلى قرار رئيس الهيئة   

  بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛
  ١٩٨١ لـسنة    ١ رقـم    للرقابـة علـى التـأمين     وعلى قرار الهيئـة المـصرية       

  بقبول تسجيل صندوق التأمين واالدخـار التكميلـى بـشركة المقـاوالت المـصرية             
  ؛) ١٣٥( برقم )مختار إبراهيم سابقًا(

  وعلى الئحة النظام األساسى للصندوق وتعديالتها ؛
 بشأن تعديل   ٢٠١٥ لسنة   ٧٩٢وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم         

  لتأمين الخاصة ؛نموذج الالئحة الموحدة لصناديق ا
 ١٧/٩/٢٠١٩فـى    وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة       

   ؛١٧/٩/٢٠١٩بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظام األساسى للصندوق اعتبارا من 
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البت فى طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق تـأمين    وعلى محضر اجتماع لجنة   
ـ        ا األساسـية المـشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة          خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمته

فحـص   ومحـضر اجتمـاع لجنـة        ١/٩/٢٠٢٠ بالتمرير فى    ٢٠١٦ لسنة   ٣٣٠رقم  
 طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتهـا            ودراسة

 بـالتمرير فـى     ٢٠٢٠ لـسنة    ١١٩٤رقـم    األساسية المشكلة بقرار رئـيس الهيئـة      
  من الصندوق المذكور ؛ اعتماد التعديل المقدم باقتراح ١٤/١٢/٢٠٢٠

  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              
   ؛٤/٢/٢٠٢١المؤرخة 

 :رر ـــــــــق

  مـن البـاب الثـانى     ) أ، ب /ز/٢٨( المادة   وصبنصيستبدل   -أوالً   - ١ادة ـمـ
  )٤١أ ،   /٣٠(والمـادتين   ) فى نظام التأمين واالدخار ومجـال تطبيقـه والتعـاريف         (

  ) مكـررا  ٤٥(والمـادة   ) التعويضات الدورية أو المعاشات الشهرية    (من الفصل األول    
) لمعـاش  دون استحقاقه    تعويضات الدفعة الواحدة لمن تنتهى خدمته     (من الفصل الثالث    
من الباب الرابـع  ) ٣ ، ٥٢/٢(والمادة ) الحقوق التأمينية واالجتماعية  (من الباب الثالث    

  : النصوص التالية) موارد الصندوق وقواعد حساب اشتراكاته(
   :) فى نظام التأمين واالدخار ومجال تطبيقه والتعاريف  (- الثانىالباب 
   :فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ - ٢٨مادة 

   :أجر االشتراك) ز(
   :أجر االشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا التأمينية) أ ( 

  ساسى الشهرى خالل الخمس سنوات السابقة     جر األ هو متوسط األ  
  .سنويا ) ٪٣( متزايدا بنسبة ٣١/١٢/٢٠١٤لـ 

   :أجر النظام الذى تحصل على أساسه االشتراكات) ب(
   متزايـدا  ٣١/١٢/٢٠١٤ساسـى الـشهرى فـى       هو األجـر األ   

  .سنويا ) ٪٧(بنسبة 
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  ) : الحقوق التأمينية واالجتماعية  (-الباب الثالث 
  ) : التعويضات الدورية أو المعاشات الشهرية  (- األول لالفص
  ) :٣٠(مادة 

يسوى المعاش على أساس أجر االشتراك الذى تـصرف بموجبـه المزايـا          ) أ  ( 
  ) .أ/ز/٢٨(التأمينية المنصوص عليه فى المادة 

  ) :٤١(مادة 
يحق لصاحب معاش التقاعد أو الوفاة أو العجز أن يطلب صرف قيمـة المعـاش               

 جنيه طبقًا للجدول رقـم      ١٢٣,٢تبدالية على أساس أن كل جنيه من المعاش يعادل          االس
  .المرافق للنظام ) ٣(

ويحق لصاحب المعاش المبكر أن يطلب صرف قيمة المعاش االسـتبدالية وفقًـا             
المرافق للنظام األساسى للصندوق ، وذلك بعد تخفيض قيمة المعـاش           ) ٣(للجدول رقم   

بالالئحة بالنسب المقابلة لسن العامـل فـى تـاريخ انتهـاء           ) ٣٤ (وفقًا لما ورد بالمادة   
  .المرافق للنظام ) ١(الخدمة من واقع الجدول رقم 

  تعويـضات الدفعــة الواحــدة لمـن تنتهــى خدمتــه دون   (-الفـصل الثالــث  
  ) .استحقاقه لمعاش

  ) : مكررا٤٥(مادة 
  المبكـر فى حاالت الخروج الجماعى أيا كـان سـببه مثـل حـاالت المعـاش                

   :االستقاالت الجماعية أو بسبب العجز الصحىأو االنسحابات أو 
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤالء األعضاء إال بنـاء علـى              
دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خالل ثالثة أشـهر             

  . المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة على األكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة
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  ) : موارد الصندوق وقواعد حساب اشتراكاته  (-الباب الرابع 
   :تتكون موارد الصندوق من اآلتى - ٥٢مادة 

) ٪٢٠( حصة األعضاء فى االشتراكات والتى تلتزم الشركة باقتطاعها بواقع           -٢
  ) .ب/ز/٢٨(من أجر النظام الوارد بالمادة 

من أجـر النظـام   ) ٪٣٠(ة فى االشتراكات والتى تتحملها بواقع  حصة الشرك  -٣
  ) .ب/ز/٢٨(الوارد بالمادة 

  )مكافآت نهايـة الخدمـة التكميليـة      (من الفصل الرابع    ) ٤٧(لغى المادة   ت -ثانيا  
  ) .الحقوق التأمينية واالجتماعية(من الباب الثالث 

ـ        - ٢ادة ـم ة العموميـة للـصندوق     تسرى هذه التعديالت وفقًا لما قررته الجمعي
فتسرى اعتبارا من تـاريخ     )  مكررا ٤٥( فيما عدا المادة     باجتماعها السالف اإلشارة إليه   

  .صدور هذا القرار 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالى               - ٣ادة ـمـ

  .لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه 
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ ستشارامل
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 اهليئة العامة للرقابة املالية

  ٢٠٢١ لسنة ٢٠٤رقـم  قــرار
  ٨/٢/٢٠٢١بتاريخ 

  باعتماد تعديل الئحة النظام األساسى لصندوق التأمين 
  الخاص للعاملين بمستشفى الحسين الجامعى

  رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية
 بإصدار قانون صـناديق التـأمين    ١٩٧٥ لسنة   ٥٤على القانون رقم    بعد االطالع   

  الخاصة والئحته التنفيذية وتعديالتها ؛
 بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين       ١٩٨١ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  فى مصر والئحته التنفيذية وتعديالتهما ؛
 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  غير المصرفية ؛
بتحديد اختصاص السادة نـائبى   ٢٠١٧ لسنة ١٠٥٠رقم  وعلى قرار رئيس الهيئة  

  السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛
ــة  ــرار الهيئ ــى ق ــةوعل ــة العام ــة المالي ــم للرقاب ــسنة ١٤٧ رق   ٢٠١٨ ل

  ؛) ٩٦٣( برقم بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمستشفى الحسين الجامعى
   الئحة النظام األساسى للصندوق ؛وعلى

ــدة      ــصندوق المنعق ــة لل ــة العمومي ــاع الجمعي ــضر اجتم ــى مح   وعل
 بالموافقة على تعديل بعض مواد الئحة النظـام األساسـى           ١٨/٧/٢٠٢٠فى   بالتمرير

   ؛١٨/٧/٢٠٢٠اعتبارا من 
 طلبات الترخيص بإنـشاء صـناديق       ودراسةوعلى محضر اجتماع لجنة فحص      

   وطلبات تعديل أنظمتها األساسية والمشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة          تأمين خاصة جديدة  
   باقتراح اعتمـاد التعـديل المقـدم      ٢٦/١/٢٠٢١ بالتمرير فى    ٢٠٢٠ لسنة   ١١٩٤رقم  

  من الصندوق المذكور ؛
  وعلى مذكرة اإلدارة العامـة لتـرخيص صـناديق التـأمين الخاصـة بالهيئـة              

   ؛٤/٢/٢٠٢١المؤرخة 
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 :رر ـــــــــق

) العضوية بالـصندوق (من الباب الثالث ) ٨/٢(بنصى المادة يستبدل  - ١ادة ـمـ
  : النصين التاليين) المزايا التأمينية(من الباب الرابع ) أوالً/١٠(والمادة 

   :) العضوية بالصندوق  (- الثالثالباب 
   :قواعد سداد رسوم االنضمام واالشتراكات - ٨مادة 

  لصندوق وكـذا االشـتراكات المطلوبـة      يلتزم العضو بسداد رسم االنضمام إلى ا      
   :منه وهى كالتالى

مساهمة جهة العمل بواقع ثالثمائة وعشرون ألف جنيه سنويا تحـت العجـز              -٢
   :والزيادة وتحصل من البنود التالية

  .من حصيلة صندوق تحسين الخدمة ) ٪٥(قيمة الـ ) أ ( 
خصيص المبلغ  ى بت ءيخصص المبلغ فيما يترا   (حصة من حصيلة الجزاءات     ) ب(

  ) .الموجود من الجزاءات بتوجيهات مدير المستشفى
   ) :المزايا التأمينية ( -الباب الرابع 

   :تصرف للحاالت التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها - ١٠مادة 
   :فى حالة انتهاء الخدمة بسبب -أوالً 

  : بلوغ سن التقاعد القانونية -١
   :اء المؤسسينبالنسبة لألعض) أ ( 

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثالثـة عـشر ألـف جنيـه              
ويشترط للصرف أال تقل مدة الخدمة عن خمسة عشر عاما وإال تـصرف             

  .بنسبة وتناسب 
   :بالنسبة لألعضاء الجدد) ب(

ـ        ة عـشر ألـف جنيـه       يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثالث
االشتراك الفعلى بالصندوق عن خمسة عـشر   ال تقل مدة    ويشترط للصرف أ  

  .عاما وإال تصرف بنسبة وتناسب 
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٢١

   :الوفاة أو العجز الكلى المستديم -٢
  .يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع ثالثة عشر ألف جنيه 

   :العجز الجزئى المستديم -٣
من الميـزة المـستحقة لحالـة    ) ٪٥٠(يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع   

  .من ذات المادة أيهما أفضل ) ثالثًا(جز الكلى المستديم أو يعامل وفقًا للبند الع
 تسرى هذه التعديالت وفقًا لما قررته الجمعيـة العموميـة للـصندوق            - ٢ادة ـم

  . باجتماعها السالف اإلشارة إليه
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالى               - ٣ادة ـمـ

  . النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه لتاريخ
  نائب رئيس الهيئة

  رضا عبد املعطى/ املستشار
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٢٢

  االحتـاد التعاونى االستهالكى حملافظة أسوان
  ميزانية تصفية

  الجمعية التعاونية االستهالكية
   التموين بأسوانبمديريةللعاملين 

  محافظة أسوان - مركز أسوان 
  املبلغ  املبلغ

  جنيه  قرش
  البيـــان

  جنيه  قرش
  ــانالبيـ

  ٠٠  النقدية  ١٥٣٤٤  ٦٩
٦٩  

٥٨٥  
١٤٧٥٩  

  رأس املال
  فائض التصفية

  
  

١٥٣٤٤  ٦٩    ١٥٣٤٤  ٦٩    

 تقـريـر املصفـى

 للعاملين بمديرية التمـوين بأسـوان     تم حل وتصفية الجمعية التعاونية االستهالكية       
من الـسيد محـافظ     ) حالً إداريا (محافظة أسوان والصادر قرار بحلها       - أسوانمركز  
 وقـد   ٢٠٢١ لـسنة    ٤١ والمنشور بالوقائع المصرية العدد      ٢٠٢١ لسنة   ١ رقم   أسوان

   جنيه وأن القيمة المـستردة  ١٤٧٥٩,٦٩ هأسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدر      
  ) . قرش١٠٠(للسهم الواحد 

  المصفى
  ودـرف حممـأش
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٢٣

  االحتـاد التعاونى االستهالكى حملافظة أسوان
  نية تصفيةميزا

  الجمعية التعاونية االستهالكية
  بجعفر الصادق

  محافظة أسوان - مبو امركز كوم 
  املبلغ  املبلغ

  جنيه  قرش
  البيـــان

  جنيه  قرش
  البيـــان

  ئال ش    النقدية  ئال ش  
  ئال ش

  رأس املال
  فائض التصفية

  
  

    ئال ش      ئال ش  

 تقـريـر املصفـى

  مبـو اكـوم    مركز   بجعفر الصادق االستهالكية  تم حل وتصفية الجمعية التعاونية      
 ٢٠٢١ لـسنة    ١من السيد محافظ أسـوان رقـم        ) حالً إداريا (محافظة أسوان والصادر قرار بحلها      
  وقد أسفرت عملية التصفية عن تحقيـق       ٢٠٢١ لسنة   ٤١والمنشور بالوقائع المصرية العدد     

  ) .شىء ال( وأن القيمة المستردة للسهم الواحد )شىءال ( هفائض قدر

  المصفى
  ودـرف حممـأش
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٢٤

  االحتـاد التعاونى االستهالكى حملافظة أسوان
  ميزانية تصفية

  الجمعية التعاونية االستهالكية
  للعاملين بالمنطقة البيطرية

  محافظة أسوان - مركز أسوان 
  املبلغ  املبلغ

  جنيه  قرش
  البيـــان

  جنيه  قرش
  البيـــان

  ٠٠  النقدية  ١٩١٧  ١٥
١٥  

٤٤٠  
١٤٧٧  

  رأس املال
  فائض التصفية

  
  

١٩١٧  ١٥    ١٩١٧  ١٥    

 تقـريـر املصفـى

 للعاملين بالمنطقة البيطرية بأسـوان    تم حل وتصفية الجمعية التعاونية االستهالكية       
مـن الـسيد محـافظ      ) حالً إداريا (محافظة أسوان والصادر قرار بحلها       - كوم امبو   مركز  
وقـد   ٢٠٢١ لـسنة    ٤١ المصرية العدد     والمنشور بالوقائع  ٢٠٢١ لسنة   ١ رقم   أسوان

   جنيه وأن القيمـة المـستردة  ١٤٧٧,١٥ هأسفرت عملية التصفية عن تحقيق فائض قدر 
  ) . قرش١٠٠(للسهم الواحد 

  المصفى
  ودـرف حممـأش
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٢٥

  االحتـاد التعاونى االستهالكى حملافظة أسوان
  ميزانية تصفية

  الجمعية التعاونية االستهالكية
  بقرية الرقبة

  محافظة أسوان -  راودمركز 
  املبلغ  املبلغ

  جنيه  قرش
  البيـــان

  جنيه  قرش
  البيـــان

  ٠٠  النقدية  ١٦٧٨٦٧  ٩٩
٩٩  

٤٤٢٠  
١٦٣٤٤٧  

  رأس املال
  فائض التصفية

  
  

١٦٧٨٦٧  ٩٩    ١٦٧٨٦٧  ٩٩    

 تقـريـر املصفـى

   بأسـوان  الرقبـة بقريـة   تم حـل وتـصفية الجمعيـة التعاونيـة االسـتهالكية            
مـن الـسيد محـافظ    ) حالً إداريا (ة أسوان والصادر قرار بحلها      محافظ - دراومركز  

 وقـد   ٢٠٢١ لـسنة    ٤١ والمنشور بالوقائع المصرية العدد      ٢٠٢١ لسنة   ١أسوان رقم   
 جنيـه وأن القيمـة   ١٦٣٤٤٧,٩٩ هأسفرت عملية التصفية عن تحقيـق فـائض قـدر       

  ) . قرش١٠٠(للسهم الواحد  المستردة

  المصفى
  ودـرف حممـأش
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٢٦

   التعاونى االستهالكى حملافظة أسواناالحتـاد
  ميزانية تصفية

  الجمعية التعاونية االستهالكية
  بمنطقة بريد أسوان

  محافظة أسوان - مركز أسوان 
  املبلغ  املبلغ

  جنيه  قرش
  البيـــان

  جنيه  قرش
  البيـــان

  ٠٠  النقدية  ٨٨٠١  ٧٦
٧٦  

٩٩٦  
٧٨٠٥  

  رأس املال
  فائض التصفية

  
  

٨٨٠١  ٧٦    ٨٨٠١  ٧٦    

 قـريـر املصفـىت

   أسـوان  بمنطقـة بريـد   تم حـل وتـصفية الجمعيـة التعاونيـة االسـتهالكية            
 من السيد محافظ أسـوان  ) حالً إداريا ( محافظة أسوان والصادر قرار بحلها       -  مركز أسوان 

 وقـد أسـفرت     ٢٠٢١ لسنة   ٤١ والمنشور بالوقائع المصرية العدد      ٢٠٢١ لسنة   ١رقم  
   جنيـه وأن القيمـة المـستردة   ٧٨٠٥,٧٦ هقـدر عملية التصفية عن تحقيـق فـائض    

  ) . قرش١٠٠(للسهم الواحد 

  المصفى
  ودـرف حممـأش
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٢٧

  إعــالنات فقد
   دقهلية- مدرسة دمرية الثانوية املشرتكة بطلخا 

   .وتعتبر ملغية ، الخاص بها) ٢٠٠(البصمة الكودية للشعار رقم تعلن عن فقد 
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٢٨
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